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V2:pomínám dne 13. bezna. Dnes sedím doma mezi

svými a dnes rok? Smutná vzeská cela v novomst-
ské trestnici. Sama sedla jsem, sama, vzpomínala jsem

duší mi drahých tam nedaleko mne, pes behy Vltavy

a pec tak daleko, že nemohla jsem je obejmouti, nemohla

jsem je zHbati, nemohla si jim postžovati, co srdce moje

rve, co rozdírá mj mozek, ím rozrušena moje duše. Tlo
moje dlelo za mížemi a duše moje jako v bájích staro-

dávných sthovala se veer co veer tam, kde dlely osoby,

s nimiž spojila jsem celý svj život. Pro sedla jsem za

mížemi ? Pro ? ekla jsem lidu trošku trpk pravdy a jak

obyejn bývá : „Pro pravdu se lide nejvíce zlobí." Zde však

to nebyl obyejný lovk, jenž vylil si na mn svoji zlost.

Byl to c. k. státní zástupce, jenž asistoval pi táboru lidu.

Týž konal se 5. záí 1909 v Hoicích, kde prý jsem ped
více lidmi obyejm a zaízením katolick církve ve stát

uznané se posmívala a je zlehiti hledla, ímž dopustila

jsem se peinu proti veejnému pokoji a ádu dle § 303 tr. z.

2. Odsuzuje se, že dopustila se peinu proti veejnému
pokoji a ádu v §. 365. tr. z. naznaeného a odsuzuje se

dle téhož § s použitím § 260. lit. b) tr. z. do vzení v trvání

5 dn s jedním postem zosteného a dle § 389. tr. z. k ná-

kladu ízení trestního.

3. Prý jsem dne 3. záí v Hoicích a 3. íjna v Blé
u Pecky veejn a ped více lidmi císaskou armádu rakousko-
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uherskou jmenovit u veejný posmch vydávala, ímž jsem

se dopustila pestupku proti bezpenosti cti v§4QI. tr. z.

Rozsudek tento obdržela jsem až 8. dubna IQIO, a

vzala jsem jej klidn na vdomí. Nebylo teba ani upomínky
mého právního zástupce Dr. L. z Jiína, abych se z roz-

sudku neodvolala. Znala jsem smutné ty zkušenosti, zdál-lí

se nkomu první trest velkým a odvolal se, že podruhé
dostal více.

Cekala jsem až povolána budu, bych nastoupila vy-

mený trest — první za mého života. Cekala jsem, eho
jsem se však dokala, že první rozsudek byl zrušen pro
nízkost trestu a dne 23. záí 1910 byla jsem k nálezu c. k.

nejvyššího soudu zrušovacího odsouzena k trestu vzení
v trvání 10 dn s jedním postem zosteného a dle § 38Q.

tr. z. k náhrad trestního ízení a opt osvobozena jsem

byla ohledn zlehování církve, jelikož prý jsem dostatené
vysvtlila výraz mého osobního pesvdení, aniž bych se

tím dotkla církve. Doufám však, že zástup lidu. jenž tenkrát

pítomen byl onomu táboru, mn rozuml.
Však ani tento trest, aby bylo Rakousko zachránno,

nestail. Druhý rozsudek opt zrušen. Celá akce pedána
kasaním dvorem vídeským vrchnímu soudu zemskému
(až dosud vedeno soudem krajským v Jiín), kdež odsou-

zena jsem byla tetí instancí dne 31. íjna k trestu vzení
v trvání dvou msíc. Poslední bod žádného odvolání, žádné
milosti, kterou jsem také nežádala. Jedin eho jsem žádala

a pozdji litovala, bylo, bych smla trest svj pestáti v Praze,

což mi dnem 3. ledna 1911 bylo povoleno.

Zárove podotknuto : Ant. Hadová se vyzývá, aby dne
27. ledna 1911 trest u c. k. zem. trestního soudu v Praze

pod následky pedvedení c. k. etnictvem nastoupila.

Pipravovala jsem se. Uvedla domácnost jakž takž do
poádku a pipravila, by mohla postrádat 2 msíce matky,

ženy a hospodyn. Mým malým hospodykám, totiž dcerám,

svila jsem finanní záležitost, domácí správu nad silnjším

pohlavím, synem a mužem a klidn hledla jsem vstíc bu-

doucím dvoum msícm.
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Dne 28. ledna však byl ples nár. soc. na Smíchov,
a ráda bych, by moje dívenky se proskoily, než máti jim

zavrou. Nu, pro den nebude tak zle! Sly jsme. Nic neru-

šilo naši náladu, ani stín smutku, že za týden nebudu
v kruhu své rodiny, setrvaly jsme do pozdních hodin noních,
kde v pátelské zábav zapomínali jsme na své bolesti du-

ševní neb tlesné. Jak mnoho nápravy již tehdy bylo teba

!

Na však kritiky? Té není vnována tato vzpomínka, ješt

den a pipravovala jsem se, bych nastoupila trest.

Zcela jinak opouští muž rodinu, ví, že nechává doma
hospodyni a matku, jinak jest, odchází-li žena, jež nikdy

neopustila krb rodinný. Poslední den. Dcery a syn jdou za

svým zamstnáním. Obejmutí. „Mamiko, mj se dobe, ne-

stýskej si," byla poslední slova mých dítek, než odešly. Ne-
strpovaly mi chvíli louení, louily se hrdinn

;
jak jim bylo

venku — nevím. Strojím se, bych opustila domov, pozorují

rozilení na svém muži, jenž nepracoval. „Pjdu s tebou."

Bylo Q hodin ráno 31. ledna 1911, kdy šla jsem z domu,

bych nastoupila rakouskou justicí mn urený trest. Beze
slova kráíme s mužem vedle sebe. Nevím, jaké myšlénky

víily tehdy mozkem jeho, já jsem si však myslela, komu
prospje ten trest dvou msíc, jenž si jdu odpykat? Komu
lim bude pomoženo ? Asi nikomu ! Myslejí si P. T. pánové,

jež mn odsoudili, že mn napraví ? To pochybují ! Museli

by mn ve vzení vyrvati srdce z tla. bych pestaly ne-

návidti nespravedlnost na svt, museli by zatemnit mj
mozek, bych pestala odlišovat pravé náboženství od pro-

spcháství klerikálního a museli by otupit celou mou duši,

bych pestala hlásat ideu národn sociální. Za tchto mých
myšlének došli jsme k porotní budov ve Spálené ulici. Na
vži Q a pl hod.

„Za dva msíce v tuto hodinu vyjdeš", povídá mj muž
a vcházíme vraty z Karlova námstí do novomstské trest-

nice. Vejdeme do pijímací kanceláe. Obvyklé formality pi
pijímání vz. Odevzdávání veškerých cenných pedmt,
náušnic, prsten (ani snubní mi nenechali) penz, sepsání

odvu. Žádala jsem, bylo-li by možno, aby mn nechali
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samotnou (což jako politický vze mla jsem právo žádati).

Bylo mi to slíbeno s poznámkou, že mi bude smutno.

„Rozlute se s paní", zní stereotypní poznámka místního

úedníka k mému muži. „odvedou ji!" Pozoruji pohnutí na

mužov tvái, poslední „mj se dobe" a již odvádí m dozorce

pes chodbu. Otoím se, zraky mého muže smutn dopro-

vázejí m na této mojí cest, jež rozdluje nás na dva

msíce. Pecházíme chodbu a sestupujeme po schodech

dol. kde jsou vzeské cely. Zde pedává mne dozorce

i s rznými akty dozorkyni ženského oddlení. Pišla jsem

práv, když rozdáván dopoledne chléb, což dje se pravi-

deln v 10 hodin. Sotva vstoupila jsem dol, zarazil m
zápach lysolu a karbolu, což na mne psobilo jako vstup

do nemocnice. Otevena pede mnou kobka ís. 89 se

slovy „vstupte" ; vešla jsem dovnit, dvée zapadly, závora

klapla, klí zaharašil v zámku a já byla strávnící novo-

mstské trestnice. Zstanu stát, ohlížím se, bych se dosta-

ten mohla orientovati v novém svém domov, což zkrátka

eeno, nedalo mi moc práce. Naproti dveím zamížované
okno. jímž bylo vidti pímo na vžní hodiny, z okna vy-

hlídka na popravní dvr, z nhož otevely-li se vrata, vchá-

zelo se pímo do Vodikovy ulice. Dvr tento, jak pozdji

jsem seznala, uren byl k procházkám trestanek. V kobce

byly ti postele, slamníky, však velice neisté, složeny byly

na jedné z nich. Mimo tchto byly tam stl, na nmž na-

cházela se devná krabice se soli, pod stolem džbán

s vodou, stolek s umývadlem, kamna, v' kterých topí se

z chodby, polika na zdi na rzné poteby, plivátko a mezi

dvemi, jež jsou dvoje, as na ^j^ m od sebe. nachází se

nádoba pro poteby vzn. Puch z neistých nádob m
pímo zarážel.

Otvírají se dvée, pináší mi chléb, první chléb ve

vzení, zárove dodá se erstvá voda do džbán, mezi tím

co trestanky to pipravuji, žádám dozorkyni o zapjení
njakých knih ku tení. Žádosti moji vyhovno bhem pl
hodiny, pineseny mi dozorkyni knihy. Karoliny Svtlé „Kíž
u potoka" a Zolova „Plodnost". Nuže doufám, že pro p.rvní
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den mi nebude zle. mám zde spoleníky, kteí již dovedou
zahnat dlouhou chvíli a trudné myšlénky. Rovnám si šaty

a prádlo, jež sebou jsem si pinesla, což mi zárove bylo

ponecháno, pipravila lžko, na nž dostala jsem polštá
plnný slámou, isté prostradlo a deku na pikrytí, uvedla

svoje nové obydlí ásten do poádku, zametením a utením
prachu.

Mezi touto prací piblížila se II. hodina, kdy nošen
obd, nevím, možno-li to, co jsem k obdu dostala, totiž

neslané, nemastné jáhly, jež páchly stuchlinou a trochu teplé

zapražené vody se zbytky chleba, nazvati obdem. Tak jak

jsem to dostala, šlo to zpátky, musela jsem se spokojiti

s kouskem slaného chleba, jež zapíjela jsem vodou, to byla

i moje veee. Po obd do jedné hodiny klid, zatím jsem

etla. Nápadné mi bylo, že okénko, jež je na dveích umí-

stno a zaklopeno kovovou záklopkou, velice asto se otví-

ralo, až pak jsem se domyslela, že jsem s chodby pozo-

rována dozorkyní. Pro, to nevím.

V jednu hodinu haraší klíe v zámku a poadem otvírají

se dvée kobek, do nichž zní ..na luft". Nevdla jsem co
to znamená, bylo mi eeno. ..ustrojte se a pojdte na pro-

cházku". Poprvé mezi tu vzeskou spolenost, ekla jsem.

že nepjdu, dozorkyn na to ..jen pojdte. není možno, abyste

po dva msíce byla bez erstvého vzduchu." Oblékla jsem

se a šla. Na chodb stálo plno žen. proud krve vstoupil

mi do tváe. V jaké spolenosti jsem se to octla. Stud,

hanba, zoufalost v té chvíli zaplavily mj rozum. Konen
jsem si uvdomila, vždyf si nic špatného neudlala, za co

by jsi se musela hanbit. Zvedla jsem hlavu a vstoupila

v ady druhých vznných.
Otázky. Kdo je to ? Co vyvedla ? Pro je tady ? zalé-

haly k mému sluchu a jako stroj kráím mezi tmi ženami,

o jejichž cen mohla jsem rozhodovati nkolik dn pozdji.

Pišly jsme na roh chodby, kde vedle bytu dozorky vy-

všena tabule trestanek. Pod íslem znaícím celu, ozná-

mena tu jména obývající, nkde byly ti až tyi. U ísla 69
zastren modrý lístek s mým jménem. (Ostatní vznné mly
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lístky bílé.) To je politická, slyším poznámku, a sama, my-
slely tudíž, že mám vymenou samovazbu, z ehož posu-

zovaly, že zkrátiti si chci trest. Když pozdji jsem nkterým
z nich vysvtlila, že samovazba moje je dobrovolná, ne-

mohly mne pochopit, jak prý mohu být sama. Mezi tim

zotvíraly se všecky dvée a sestupovaly jsme dol na dvr.
Seazeny dv a dv, nastoupena procházka hodinu trvající.

Jak etla neb slyšela jsem, že mezi trestanci není dovolená

rozmluva, z této procházky jsem to nepoznala. Ve dvojstupu,

ti kroky za sebou, rychlým krokem musí se obcházeti dvr,
mezi tím trestanky vesele se baví a mluví mezi sebou.

Chodila jsem sama, nikoho si nevšímajíc a s nikým

nemluvíc, ekala jsem jen, až uplyne hodina a pjdeme zpt
do cel. Hnusily se mi ei, jež vedeny byly mezi žervami

pi procházce. Konen odbíjí dv hodiny ; vracíme se.

Zasedám ku své spolenici — knize. Celou duší sle-

duji dj líený Karolínou Svtlou, kterýž, pravda, tu již po
tetí, a zapomínám, kde vlastn se nalézám, až šero vkrádá

se do kobky okénkem a nade mnou zazáí elektrické svtka.

Vida, pomyslím si. to nemohu si podovoliti ani doma, toto

moderní osvtlení, jež má novomstská trestnice. Chlad po-

jednou prochvívá moje tlo. S veerem zaíná veerní klid.

Vynášení „kýbl", nosí se voda k mytí a k pití a když to

hotovo, zavírají se dvée na celé bezpené opatení, totiž

zámek a závory. Zima vane všemi kouty, sedám, abych o|>t

zabrala se do tení, však marn, za prvé tomu vadí svtlo,

umístné až u stropu, na které mj dosti slabý zrak není

zvyklý a za druhé, blíží se sedmá hodina. Smutek podá na
duši mou.

První veer sama a první veer doma sami, beze mn.
Vzpomínala jsem. že dti jako kuata scházejí se dom.
Doma studeno tak, jako tady u mn. Zda vzpomínají tak

jako já? Hlavu ve dlaních, dumám a myshm. Ráda bych
trpla, kdybych vdla, že tím nkomu prospji. Komu však?
Nikomu.

Mezi tmi myšlenkami odbíjejí hodiny na vži osmou.
Šouravé krokv chodbou, nahlédnuto do okénka a zhasnuta
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jedna elektrická lampika, jež hoí u stropu, zstává hoeti

jen jedna ve svtlosti asi dvou svíek. Jelikož se topí pouze

ráno. jest veer v cele již jako na ulici. Šero a zima do-

nutily mne, abych šla spát. a teprve osm hodin, doba to

po mne nezvyklá.

Ulehám na tvrdé lžko, vzpomínám slov pronesených

pi louení jedním z bratr. „Pro tvoje nervy ten klid bude

lékem", Spatným byl lékaem, musel by umet uspat mozek,

aby nemyslil. Mrtvé ticho kolem mne podporovalo myšlení.

Každou tvrt hodinu, každou hodinu až do tí hodin ranních

slyším odbíjet temným dunivým hlasem z novomstské vže.

Ráno probouzí mne zvuný hlas zvonu, nevím co to zna-

mená. Otevírají se dvée cely a hlas „vstávat, vstávat" nutí

mne opustit tvrdé lžko, což stane se. Udy mne bolí, hlavu

mám tžkou, trpké to budou dva msíce, budou-li noci na-

stávající podobné této.

Nastane všeobecné uklízení. Vynášejí se nádoby a des-

infikují se, nepíjemný zápach zaplaví celou chodbu. Hluku

a rámusu jest až dost. Mezi tím dávám svoji toiletu do po-

ádku. Velké parádnice ženy zde nesmí být. esání a stro-

jení musí se obejít bez zrcadla (u mnohé ženy nezbytného).

Co dokoním úklid a ústroj pinášejí snídaní. Nikdy

jsem nebyla velkou milovnicí kávy. ale to. co zde mi dáno
za snídaní, nevím, nebude-li mj žaludek revoltovat. Spálená

pimoudlá praženka. Nic plátno, pár Ižic jsem ji pece
sndla, bych dopála tlu této zvláštní pochoutky a potom
abych se trochu zahála. Venku snží, okno otevené, kamna
studená a lovk cht necht, sahá po teplé nádob. Po
odvedení nádobí otvírají se znovu kobky a trestanky jdou

bu do spolené dílny (kde se práv pebírala káva) aneb

do prádelny. Konkáky zahájí úklid, což ke cti jim vyko-

riávaly svdomit (lépe jim bylo venku, než v kobce), vše

záilo istotou, okna, schody, chodby, nikde ani prášku.

Tak jsem si pomyslela, zda také mají tak isté domácnosti.

Byly ti. Jedna prostitutka, jež pi noní návštv vypjila
si od svého ctitele as 300 K. mla ti msíce. Druhá již

na pensi. starší njaká krasavice, jež byla jako granatýr.
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Utkala se prý nkde se slavnou c. k. policií a dostala za

to 6 msíc.
A tetí ? Venkovské dve, jež chodilo po chodbách

se sklopenými zraky. Co as vyvedla ? Služka z venkovského

msta, sloužila v hostinci, tváe dosti hezké, aby svedly n-
kterého chlípníka. by na ní ukojil své choutky. A následky ?

V sedmi msících prý potratila, což stalo se jí na míst,

kam po chvílí pišli jiní lidé. vyndali dcko ženského po-

hlaví, jež bylo potom proti ní co hlavní svdek, pomohla
prý si. za což dostala 6 nedl,

Kolik dam z lepší spolenosti by muselo být pro po-

dobný delikt odsouzeno ?

Penzi však se dá smazati vše. Nastal klid. sedám ku

knize a tu. V devt hodin otvírají se znova dvee a zvuný
hlas dozorkyn volá „k lékai". Jdu s ní. Pecházíme nkolik

chodeb, vstoupíme do ordonanní sín lékaovy. Jeden
z trestanc dlá mu zapisovatele.

Kdo jste a pro jste tady ? Divná to otázka od lékae.

Proto odpovídám : Myslím, že jsem u lékae a ne u vy-

šetujícího soudce. Odpovzte ! ekla jsem pro. „Po druhé

si dáte pozor a nebudete zbyten mluvit." Nevím, zda po-

uovat lid oproti zpátenictví je zbytené?
Jak se jmenujete, co jste a jste zdravá ?

Zodpovdla jsem kladené mi otázky a bez prohhdky

mohla jsem jít.

Sotva zasedla jsem ke stolu (ale ne pírody), pichází

denní visita.

Pan správec : „Kdo jste a pro jste tady ? Opt ty

všetené otázky. Odpovdla jsem. Co dláte ? Nic. protože

tu žádnou práci nemám. (S druhými trestankami jsem do
práce nešla, jako politická a potom, co kdybych je zbouila.)

„Dejte ji sem njaké flikování". tím myslel spravovat tresta-

necké prádlo a s tím odešel, Dozorkyn však mla více

ohledu, vdla, že to nemusím dlat a proto mi nepinesla

nic. Mezi tím vším piblížija se 11. hodina, kdy nosil se

obd. Královská hostina. oka, ne však mastná, mezi ní

najdete oves. žito. kaménky a mnohé jiné luštniny, myslíte
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si však, že je to židovské „šoulé", vrchem zdobené smaženou
cibulkou a bez chut pustíte se do jídla. íká se „hlad

prý je dobrý kucha". Nu dobe, hlad, pijde na to. jest-lí

je solidárním žaludek, jsem jen ubohou proletákou. ale

žaludek si zkaziti nechci. Abych neudlala zbytené vydání

eráru, vrátila jsem tuto mináž. Po obd. Držím siestu, abych

na tom letním byt trošku ztloustla, lehnu si. Je to pravda,

zakázané ovoce, ale myslím si, ono to projde.

Ruce pod hlavou, ležím a myslím, Vidíš máti, tak jsi

si neodpoala za celý svj život, lehnout si po obd, to

si nemžeš dovolit na svobodné noze. Myslím a vzpo-

mínám . . ,

Co mají doma k obdu. Pes kamna závoj, smutek.

Hospodyn lenoší, leží na kavalci na státní útraty, je to

výhoda. Dlouho však neležím. „Na luft", zní to chodbou,

zvedám se. Dnes jsem trochu klidnjší, budu sledovat okolí.

Vycházím na chodbu. Rzné tváe, v žádné z nich není zít

ani trochu oduševnní, bezkrevné, odulé tváe zhýralých žen-

štin, cynický úsmv bez veškeré ženskosti, vdomí, že až se

jim otevrou vrata trestnice, budou jako volní ptáci. Žádné
povinnosti, žádná práva, požitek a zas požitek. Materialism

hraje u tchto žen prim.

Kde jest stud žen ? Až v této spolenosti poznala jsem.

je-li kde nutná náprava, že jest to mezi ženami. Vyjdeme
na dvr. Sledují celý prvod. Jest nás as 36. po vtšin
tváe mladé, nkolik starších pensionovaných prostitutek neb
tulaek. Konversace vedena v mezích, odpovídajících této

spolenosti. Na mn pohlíženo jako na vetelkyni. Je to

zvláštní zjev, politická trestanka. Uplynula hodina, vracím se

ve svoji residenci. Zase tu. Však již mn zaíná mrzeti

moje neinnost, tení napíná moje nervy, není možno abych

myslela a sledovala tení celý dj knihy. Cist a nemyslet.

Co je to za požitek ? Pozoruji, že bez fysické práce pobyt

v tchto místech není možný. Zena. jež zvyklá jest na

hmotnou práci, pobyt bez ní jest ji zde mukou.
Pomalu skonen i tento den, druhý ve vzení. Bylo

již po veerním úklidu, nezvyklý ruch a hlahol hlas pi-



22 ANTONIE HADOVÁ

-vábil mn ku dveím cely. Pivádjí nové strávnice a dle

hluku možno rozpoznat, že je jich více. Nezvyklá hantýrka

hlaholí chodbou, mezi to mísí se hlasy dtí. Nevidím nic,

jenom poslouchám. Za ei dozorkyí a konkáek seznala

jsem, že pivedli cikánky s dtmi. Zítra budu míti aspo
co nového sledovat na procházce. Sedím a myslím. Jak
ukrátím si ty dva msíce, když zde žádnou práci nemám.
Odpoledne ptala jsem se dozorkyn, zda dostala bych papír

a tužku, psala bych, tím jsem doufala, že uplyne mi jistá

ást dne, trochu íst a pak to pjde. Myslela, že chci psát

dom, proto ekla : „Jste tu teprv druhý den, psát máte

dovoleno jenom jednou za týden." Vidla jsem. že bylo by

bezúelno, pokoušet se o to na tomto míst. Pozdji jsem

doufala, že se dá nco dlat, až seznám bližší pomry.
V myšlenkách a bdní pekala jsem druhou noc. Ráno,

po snídaní, dána mi do vzení putynka s vodou, kartá

a hadr, s poznámkou : „myjte náadí a zem." Stála jsem

chvíli nad tím a myslela jsem si, mám — nemám ? Vidím

kolem sebe však tolik prachu a špíny (podlaha nevím kdy

byla opravdu myta) pustila jsem se chut do práce. Aspo
li utee dopoledne, myslela jsem si. A vskutku, tak zaujata

jsem byla svojí prací, že ani jsem nepozorovala, kde že to

uklízím. Za dv hodiny „pokoj" mj prohlédl. Voda, mýdlo

a trochu mého potu vykonaly svoji práci. Zdá se mi. že

)e zde jasnji. Okénko se leskne, stl, stolice a podlaha

hodn zblely, myslela jsem si, až umyju to po druhé, bude

1o ješt lepší, najednou tolik špíny není možno vymyti. Pišla

visita, pan správce milostiv ekl : „Cete nco ?" Musil být

Nmec, že tu naší mateštinu tak komolil. Kekla jsem. že

ne a on se porouel. Bhem dopoledne pišla jeŠt jedna

návštva, již zde íkali pan oficiál. Ptal se mne, zdali jsem

sebou pinesla rozsudek, neb kde je. Nevdli vlastn, jaký

trest si mám odpykat. ekla jsem mu. že snad sdlili to

z Jiína pi sdlení, že mohu nastoupit trest v Praze,

což se však nestalo.

Mj rozsudek, jenž mi byl doruen, zstal u pana

JUDra H., jenž žádal dle nho o prodloužení ku nastou-
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pní trestu. Dopíšou prý tedy do Jiína o spis. Bhem
dopoledne doetla jsem zapjené mi knihy. Pi odpolední

procházce sledovala jsem nové strávníky. Dv staré cikánky.,

matka s dcerou, jež se podobou od sebe nelišily, dv mladé,

hezké cikánky a potom ti dti, dve asi osmileté, jež po-

zdji odvedli do „Fišpanky", dva chlapci, jeden ptiletý, druhý

asi tíletý, všech pt té mladší cikánky, vnouata té staré.

Byla to povstná rodina Serinkova bez jejich rytí, kteí

byli v mužském oddlení. Vypjili prý si nkde peiny,

jelikož byla zima a zapomli je odvést. Dostali za to šest

nedl. Mly hned pi píchodu žádost, jestli ty peiny by

jim dali do vzení, což samo sebou se rozumí bylo za-

mítnuto. Cikáata zahájila na dvoe ihned svojí praxi, že-

brala. Spokojila se vším. kouskem chleba, zbytky od obda
a šel-li nkterý dozorce po dvoe, vymámila na nm i n-
jaký ten krejcar. Ubohé dti, již v nejútlejším mládí prod-
lávaly sebou svízele kriminálu. Bylo mi jich opravdu líto,

a celý as, co tam byly (vyšly dív než já, a jsem nekradla),

dlila jsem se s nimi o vše, co jsem mla. Stulily se vždy

ke mn hned na chodb, vdouce, že vždy njaký mlsek

dostanou. To byli sousedé z levé strany, Odpoledne do-

stala jsem sousedku na pravou stranu. Njaká žena od
Kladna. Vzepela se úední osob, jež pišla zabavit její

chudiký majetek. Muž horník, tyi malé dti, nejmenší asi

pl roku staré mla s sebou, ona tuberkulosní, neschopna

jakékoliv práce, výdlek muže nestail, dlaly se dluhy, jež

rostly a vitel nechal zabavit chudiký majetek. Tomu se

žena vzepela, za což dostala osm dní. Nyní jsem mla
spoleníky s obou stran. Na levo bylo pes den ticho,

velké dti si hrály (s ím. to nevím), cikánky šly do dílny.

Na právo však? Málo zde bylo klidu. Bud plá dítte, jež

matka konejšila všemi možnými písnmi, jež divn znly

z prázdných prsou, aneb úmorný kašel ženy trpitelky. rušil klid.

Smutn louila jsem se s tichem, jež díve vládlo kolem

mn. Utrpení této ženy i dítte mn rozilovalo a celodenní

zpv rzných odrhovaek mn inili zoufalou. asem za-

klepáno na její dvée, aby se stíšila, zpv zde byl zakázán.
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po chvíli, když doznly kroky a dít nespalo, zpívala znova.

Ba, zdálo se mn, že žena ta si nepeje, aby dít spalo.

Bavila se s ním a povídala mu jak dosplému lovku.
Krátila si tím svj trest.

Tšila jsem se vždy na odpolední procházku. Jak jsem

již díve sdlila, procházely jsme se po dvoe, kde díve
konaly se popravy k smrti odsouzených. Jedenkráte za-

stavila jsem pana officiála, za což mi dozorkyn dala dútku,

a ptala jsem se jej, kde stávala šibenice. Podíval se na

mn a vrátil se k onomu místu. Ve dlažb naproti kapli,

smrem ku Karlovu námstí, zapuštn jest erný, obdélný

kámen, jenž liší se od druhých svým tvarem i barvou, ukázal

mi na nj a ekl : „Zde stávala šibenice a za znní umíráku
v kapli dokonávali na ní odsouzenci." Cosi jako mráz pro-

jelo mými údy, divné myšlenky poaly víiti mým mozkem.
Kolik škdc lidstva ješt žije? Zda lidé, na jichž rukou

lpí krev tisíc a jež hromadí kapitály, nepatili by také sem
na toto místo, na potupné to devo? Ne život jedince, ale

tisíce mladých život klesá jejich mocí, kdo ty bude soudit?

Však jaké to myšlenky? Já, trestanka, co si to dovoluji?

Kráím beze slov dále, mysHm a myslím . . .

Cítím v sob, že vzení mne nenapraví, o trochu více

zkušenosti budu míti, abych pochybovala o spravedlnosti

vbec^
Šibenice složena byla na pd, jak mi pozdji ekly

trestanky, jež byly zamstnány v prádeln a na pdu chodily

všet prádlo. Pi návratu vrátila jsem petené již knihy

a žádala jiné. Nevím, zda dozorkyn zapomla neb nemla
as je hledat, až do veera sedla jsem neinn, ruce v klín

u studených kamen. Venku snžilo, zima mnou tásla, nohy

mn tuhly a kdybych už dávno neztratila víru, v tchto
místech by se to stalo jist, zde mne to jen utvrdilo v mém
kacíství. Na toto pldne vždy zvlášt vzpomínám.

Konen ale i to minulo. Druhého dne pi visit, když

jsem byla tázána, zdali si nco peju, žádala jsem, aby mi

více topili, nebo že tu zmrznu. Zstalo to bez úinku. Až
na druhý týden, pi návštv dvorního rady, opakovala jsem
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svoji žádost a ten dal rozkaz, aby mi topili dvakrát denn,
totiž ráno a odpoledne, jinde dje se tak jen jednou. Již

mi bylo veseleji. Mezi tím dostala jsem novou zásobu knih.

Vždycky jsem slýchala, že v novomstské trestnici jsou vt-
šinou klerikální knihy, což z knih, jež jsem dostala, nemohu
íci. Po celou tu dobu, co jsem tam dlela, nedostala jsem

ani jedinou knihu podobného obsahu.

Knihy byly od rzných spisovatel, ponejvíce eských,
nejetnji zastoupena byla Lužická, potom Svtlá, Tebízský.
Rezriiek, jenž zvlášt vyniká svými historickými spisy z doby
roboty. Co mne však zvlášt pekvapilo, bylo, že hodn
knih, jež se mi dostaly do rukou, byly spisy Zolovi. Ten
pece znám je| svým naturalismem a svobodným smýšlením

náboženským a divn na mne psobilo, když jednoho dne

mezi odpolední procházkou z cely pode mnou slyším ped-
ítání z knihy „Rím", též od nho. Kdo etl a zná tuto

knihu, podiví se, asi tak jako já, že lidé zde zaveni baví

toto po vtšin filosofické líení rozporu jistého abbé, jenž

svoji praxí zápasí s theorií katolického náboženství, marn
namáhá se u nohou papeže oistiti toto od rzných blud
a pímluva jeho za uvedení v koleje poaté Kristem, nejen

slovy, ale skutky dokazovat lásku k bližnímu, zstává marná.

Pohlíženo na nj jako na kacíe a on nucen opustiti ím.
Poslouchám, opena o míže okenní, místy tení pe-

rušeno poznámkou toho neb onoho vzn, nkdy poznámka
ona jest drastická, hrubá, ba sprostá, nkdy opt velice

vcná. Tak jsem si opt pála míti papír a tužku na po-

známky, kdy bylo by možno zaznamenati dojmy z podobné
chvíle, jež za celou pozdjší dobu vymizely z mojí pamti.

Ctní pravda dlouho netrvalo šlo se ven. Co nápadné mí

bylo, že i ženy zde uvznné, nkdy mezi sebou mluvily

o tení, bylo to pravda málo kdy a ne u všech.

Dovedly se rozpovídati zvlášt o knize, byl-li dj hodn
zamilovaný, konil-li bud tragicky nebo šfastn. Hloubku ve

tení neb vzdlání nehledaly, etly, aby jim ušla dlouhá

chvíle. Obyejn lepší tenáka na cele dlala pedítatelku

a druhé, bylo-li to v nedli, ležely na kavalcích a pošlou-
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chaly. Pi procházce byla mi nápadná jedna trestanka, mla
šest msíc žaláe, dlala ošetovatelku ve vzeské nemoc-
nici u žen. Ležely tam dv. jimž pidlena byla k posluze,

a pi tom mla výhodu, že dostávala lepší stravu, tak zvanou

„špitálku", to jest. každý den hovzí polévku, píkrm a skle-

niku piva. Bylo to hezké, venkovské dve, asi 18 let staré,

veselé, zdravých, ervených tváí, íkali ji zde Baruška. Kdy-
koliv jsem se na ni podívala, vždy jsem se divila, pro je

tady, prostomyslná. upímná, žádný úkaz sprostoty a drzosti

jako u jiných. Nápadné mi též bylo. že si mn vždy zvlášt

prohlížela, nikdy však na mn nepromluvila. Jednoho dne
jsem se jí zeptala : „Odkud jste a pro jste tady ?" Podívala

se na mn a povídala mi : ..Já vás znám z Berouna, slou-

žila jsem tam a byla jsem na vaší schzi, jsem však soci

dem." Tak to ekla, nedovedla ani správn pojmenovat stranu

sociáln demokratickou. Ptám se opt: ..Pro jste sociální

demokratkqu a pro jste tady?" ..Pro jsem sociální demo-
kratkou ? ekli mn. abych se k nim dala. pihlásili mn
a tak jí jsem." ..A víte. co je to?" „Nevím. Chodila jsem

mezi n k muzikám a do zábav. Jednou pi jedné zábav,
když jsme byly hodn veselé, jsem nco ekla, bylo to snad

proti náboženství nevím však. byla jsem upozornna jedním

soudruhem na obraz, jenž visel na zdi. byl to rakouský císa,

ekla jsem asi šest slov, aniž bych to snad tak myslela,

a tím prý jsem se dopustila urážky velienstva. ekla jsem

to a více jsem na to nemyslila, ale jeden upímný soudruh

šel a udal mn. Dostala jsem šest msíc. No af. za msíc
už pjdu dom." „Pjdete zase mezi n !" ptám se jí. ..Ne,

do Berouna zpátky nepjdu, zstanu sloužit v Praze, hned

jak vyjdu, pjdu si nkam zatancovat." (Bylo to v maso-
pust.) „Sama !" ptám se jí, vždy zde nikoho neznáte a ne-

víte, jestli by vás zase nezaveli." „Byla zde 'jedna paní

z Vinohrad, dala mi adresu, abych k ní pišla, hocha prý

vždycky najdu." Pomyslila jsem si hned. že to byla njaká
kuplíka. která svého emesla nenechala ani zde. Opt jedno

dve, jež kriminál místo aby ho napravil, vhání do velko-

mstského bahna. Pro nkolik slov, jež ekla v nerozvážnosti.
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zkažen bude celý její život, a zdi novomstské trestnice ji

asi nevidí posledn.

Již druhý den jsem vbec ani nejedla. Stará moje

choroba, neuralgie žaludku, hlásí se opt. Vzeiskou stravu

nesnesu. Hlásím se k lékai. „Co vám je?" ptá se. Odpovím
a zárove žádám, aby mi bylo dáno mléko, že nemohu nic

jíst a trpím nespavostí. Pedepsal mi pl litru mléka denn
a jakési prášky, jež mi dozorkyn dávala vždy na noc.

Mléko s chlebem bylo mou jedinou stravou. Prášky jsem

však brzo pestala užívati. Jest pravda, spala jsem. ráno

jsem však vstávala celá spocená a jako zpitomlá, dlouho

to trvalo, než hlava moje stala se jasnou. Nežli takový lék.

lepší jsou noci bezesné, nežli ráno vstát jako automat bez

myšlenek

Je sobota. Optn mytí a uklízení mojí residence. Zase

pl dne ubhne pi hmotné práci. Sotva jsem umyla, pišla

se mn dozorkyn ptát, chci-li se koupat. S chutí jsem pi-

svdila. Vezmu si mýdlo, prádlo a jdeme. Vejdeme do
koupelny. Velká, prostorná místnost, v níž umístny tyi
vany se sprchami, s teplou a studenou vodou. Trestanci zde

topili, vyhívali kotle na vodu. Pi našem vstoupení odešli,

samo sebou se rozumí, že nezstalo to bez poznámek. Pišly

jsme tyry, zapadly za námi dvée a zstaly jsme samy.

Po pl hodin pro nás pišli. Vykoupaná, osvžené vrátila

jsem se do cely. Zase jsem trochu veselejší. Vzpomínám,
že zítra jest nedle. Pijdou mn z domova navštívit. Kdo
pijde? Pišli by všichni, jak se jim asi stýská, a mn?
Darmo mluvit. Dva msíce nejsou však vnost, smutnou,

zarmoucenou tvá zde natruc neokážu. Divila jsem se sama
sob, že pi svoji nervose byla jsem tak klidná. Mezi týdnem

dostala jsem runí práce, zase mi bude as rychleji utíkat,

budu nyní stídat tení a šití, které náhodou mn baví,

rozdlím si hodiny a dle rozvrhu se budu pesn ídit,

zavedu si disciplinu sama nad sebou.

Nedle ráno. Jest osm hodin. Dvée cel se otvírají

a dozorkyn volají : „Do kostela !" Pijde ke mn, ale já

ekla, že nepjdu. Nebyla jsem v kostele již léta a zde mám
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zavádt novotu ? Musela jsem však jít, jelikož jsem zdravá

a nemusím nic dlat. Sla jsem tedy. Pijdeme do vzeské
kaple. Jedním vchodem ženy, jež jdou první, druhým muži.

Zeny zasednou do lavic v první polovin, jenž je menší,

muži v druh za sklennou stnou, jíž jsou oddleni.

Zaujmeme místo v lavicích. Prohlížím si kapli, znovu

zízenou s pknou malbou, hlavní a jediný oltá s obrazem
„Dobrho pastýe ovcí". Jest to asi biblicky znázornno, že

Ud dlící v tchto místech, jsou ztracené ovce. Kdo však

má je hledat a napravovat! U mnohých není ani teba ná-

pravy, jsou lepší nežli ti venku, jejich vinou to však není.

ie narodili se v bídných sociálních pomrech. Kolik tch
pán na svobod spáchalo daleko více, než-li ti zde za tou

sklennou stnou. Ze kradli? Což ti velcí páni nekradou

také. oni v malém, tito ve velkém, jenže „Vrána, vrán oi
nevyklove". A ženy ? Vtšina prostitutek. Což dámy z tak

zvan „smetánky"? Co ženy z lidu mnohdy z bídy propa-

dávají této zkáze, ženy z buržoasie provádjí z ukojení svých

choutek, jimž muž zhýralec nemže vyhovti a z dlouhé

chvíle vydržují si svého domácího pítele. Staré, sedené
matiky, jež zde jsou pro potulku, nemají tuné pense a

proto jdou práh od prahu prosit milosrdné lidi o almužnu,

jim jest to zakázáno, za to bohaté kláštery, mnichové

a jeptišky svobodn mohou obtžovat obany, aniž by je

policejní orgány vidli. Inu, rakouská spravedlnost! Zase

filosofuji. Sleduji dále. Na právo od nás, vedle dveí, jest

generálská lavice, tam usídlil se pan správec. jenž z nás

nespouští oí, jestli se zbožn chováme a ješt nkterý v-
zeský naddozorce. Vedle stojí kostelník a zbožn obrací

oi na oltá. Zatím jsem s prohlídkou hotova. Sedím v po-

slední lavici sama a rozjímám. Kolik jest to let, co jsi byla

posledn v kostele? Patnáct. Od smrti mého nejmladšího

dítte, kdy ztratila jsem víru ve spravedlnost jak božskou,

tak lidskou. A nyní jsem zde z pinucení Jaký to má úel?
V tom zavzní zvonek a po nm následuje harmonium.

Pedehra. Náhle zaslechnu tony známé písn, jež uchovala

se z mých dtských let v mé pamti. Zane se zpívat (ped
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zapoetím mše rozdali nám rozmnožené písn) : „Vzpome,
o, královno milá". Nebyla to vzpomínka lítosti, ale vzpo-

mínka mé staré, drahé matiky. Vidím se doma, kde tak

úzkostlivé bylo dbáno nás dítek (bylo nás sedm) písného

klerikálního vychování, u venkovského lidu znamená to

mnoho, nkdy všechno. Na mravní základy se tak nehledí,

jako na mlkou výchovu klerikální. Jak peliv dbáno, aby

ani jedné nedle nevynechala se tak zvaná „Velká", kam se

mnohdy nešlo ani pro pobožnost, jako pro ukázku nových

šat. Tak tomu i odpoledne, kdy jde se na požehnání.

A veer djí se mezi mládeži pravé orgie, jen když byla

ráno i odpoledne v kostele. Pi zaznní té písn zamrazilo

mi celým tlem, ne hanbou, ani studem, ale myshm si.

kdyby t tak mamika vidla, v jaké spolenosti a kde se

nalézáš, co by tomu asi ekla. Vždycky mi íkala : „Mže
býti lovk i žebrákem, jen když si zachová pi tom nepo-

skvrnné jméno."

Neudlala jsem nic špatného, že byla jsem ve vzení,

ale venkovský lid dovedl by mne pro to odsouditi. Pi
vzpomínkách tchto ukonena mše ; mohu smle íci, že na

vše kolem sebe jsem zapomnla. Nedbala jsem uritých

formalit, za což uštdeno mi bylo nkolik zuivých po-

hled od pana správce. Vracíme se do cel. Bylo pl deváté.

Asi v deset hodin zavzní chodbou: „Hadová!" Co jest,

co mi chtjí? Dozorkyn odemyká a volá: „návštva."

Ve chvatu béru na sebe šaty a kráím za dozorkyní.

jež vede mn do pijímací kanceláe. Po cest mn praví

:

„Máte zde návštvu, muže a dceru". V netrplivosti vcházím

do druhé místnosti, jež oddlena jest míží a zde za touto

míží vidím tvá mého muže a nejmladší dcery. Což jsme

zv, aby nás takto dlily? Pi tomto shledání propuká
moje dcera v plá, i v tvái mého muže jest vidti pohnutí.

Co dláš, jak se máš? jest jeho otázka, další slova zmírají

na rtech. Jak se mohu míti ve vzení Ale nestýskám si.

Zatím co Maenka pláe, praví dozorce, který nás hlídal:

„Není zde rozsudek, pineste ho, snad se nechá potom nco
dlat." Vidím, že pinesli mi nco na pilepšenou, což však
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mi nedovoleno dáti. Po desíti minutách dozorce volá : „Roz-

lute se!" Odcházím, bez podání ruky, venku na chodb
objímá mne moje dcera s pláem. „Mamiko, jak se zde

máš?" Dozorci ji odhánjí, že prý to není dovoleno, je však

vidti v jejich tváích, že je to proti jejich citu. Ale jídlo,

jež mi pinesli, mi dali, a jest to proti rozkazm. Vracím

se do mého vzení a to zdá se mi nyní smutnjším než

díve. Vím, že tak jako já jsem rozechvna, vracejí se i mojí

drazí ode mne a že stín smutku zavane celou naší do-

mácností.

První nedle ve vzení byla mi neobvykle dlouhá, ani

tením nemohla jsem zabrati svojí mysl. Doufala jsem však.

že po pinesení rozsudku bude mj trest mírnjší, neb

odsouzena jsem byla k vzení a ne k žalái, který jsem

dosud prodlávala.

Pondh prošlo jako obyejn, až v úterý ráno, brzy po
osmé hodin, otevely se dvée, vešel pan oficiál a hlásí mi

:

„Dnešním dnem poínaje, mžete se dle vašeho pání stra-

vovati sama." Zárove se mn ptal, není-li mi smutno, že

ke mn dají nkterou lepší trestanku, za což jsem mu po-

dkovala, nebof jsem již zvykla na svojí samotu.

• Pi následujících procházkách vnovala jsem svou po-

zornost mojí ctné spolenosti. Pi jedné takové pozorovací

zkoušce zaslechnu : „Až mn pustji, pjdu rovnou do pekla."

Pozastavím se nad tím a myshm si : Co tím mysh ? Ohlédnu
se na spolubydHcí, která to pronesla a ptám se jí, co tím

mysh a ona odpovdla : „Jsem z Plzn a tam máme spol-

kovou místnost." Již jsem byla doma. Kdož by neznal „Peklo",

soc. dem. spolkovou místnost v Plzni a ona zde hrd se

hlásí ku svému pesvdení, dve 17leté a již prodlalo dva

roky kriminálu. Mimo jiné mi ekla : „Pamatujete se na tábor

žen, který se konal v Remeslnicko-živnostenské besed v Plzni

asi ped dvma roky, kde jste mluvila a který vám chtli

soc. dem. rozbíti, což se jim však nepodailo, byla jsem mez*
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nimi a znám vás." Vida. jak se uplatuje písloví: „Slovan

všude bratry má." Nepiléhá to, pravda, na to, ale ani

lovk neví, kde všude najde známé.

To je již druhá, jedna z Berouna, druhá z Plzn a jsem

zde teprve prvý týden, kdo ví, s kým se zde ješt shledám.

Jeden den v týdnu pekvapilo m pi odpolední pro-

cházce, že pibylo více strávnic Novomstské trestnice. Rzná
spolenost. Od starých pouliních veteránek až po dvata
sotva škole odrostlá v krátkých sukénkách, copy na zádech

a v lících ješt rumnec studu. Sleduji chvíli hovor nov
pibylých. Starší, s cynickým výrazem ve tváích, na sebe

pokikují : „Mako, kde t sebrali ?" Rzná jména se ozývají

a u tchto také rzné odpovdi. „Kde mn vzali? Na
„Kukhku". A následuje vysvtlení, kdy a za jakých okolností,

což nemožno napsati. Druhou na „Košíku", tetí u „Valš"
a tak ta zpov s pknými nadávkami na pražskou policii

trvala celou hodinu. Samo sebou se rozumí, že v celách

pokraováno. Výrazy, jež jsem slyšela, byly hnusné, to ne-

byly ženy. Jako starší, vdaná žena. matka, nevdla jsem.

mezi kým vlastn se nacházím. Zde dostala jsem školu, na-

hlédnouti do toho bahna pouliní prostituce. A jak se sem
dostala dvata sotva škole odrostlá?

V noci ped tím byla tak zvaná „šfára", prohhdka
pražských hotel nižšího a stedního stupn (v tch „nóbl"

hotehch mže se provádt všechno). Pi této vzaty všechny

osoby ženského pohlaví nalézající se ve spolenosti muž.
Mnohé dve, zlákáno nkterým hejskem. bylo v podobné
místnosti poprvé a nešastnou náhodou pišla na nj ada.
bylo sebráno také. Nešastný okamžik. První poklesek teba
z nerozumu, má v záptí zniení mravn celého života

ubohé bytosti. Stále vidím ty uplakané oi, zlekané a zd-
šené tváe mladých tchto tvor, jež snadno se nechaly za-

chrániti mírnou domluvou a odvedením k rodim. Ale den

v této spolenosti znamená morální vraždu a na tuto nejsou

zákony

!

Nejprve odvezeni na policejní komisaství, kde po ránu

nastává lékaská prohlídka.
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Dve, teba dosud zachovalé, vystaveno jest policej-

nímu lékai, jenž na tak zvaném „špíglu" studuje její zacho-

valost, to staí ku mravnímu zniení. Na to transportem

v tak zvaném „Zeleném Antonu", což jest vz úpln uza-

vený, podobný, jaký mají koující spolenosti, v zadu na

stupátku estná stráž policejní, dovezeny jsou do Novo-
mstské trestnice. Vz tento jest nco novjšího. Pamatuji se,

že jako mladé dve, vidívala jsem prvod tento voditi

Pštrosovou ulicí za asistence policejní stráže. Zvláštní to

bývala podívaná. Šátky stažené až pes oi. sukn hozené

pes hlavu celé znetvoené kráely, by jich nikdo nepo-

znal, musel to býti již hodn otuplý tvor, jenž na okolo-

jdoucí vyplázl jazyk. Po ase snad slavný c. k. erár si

vzpoml, že tak se vodí zv na jatky a ne lidi ku svojí

hanb a veejnému pohoršení. Zaveden byl „Zelený Anton"

a tento pravideln se objevoval na nádvoí každý týden,

však v nepravidelné dny. Také praktické! Kdyby to byly dny

stanovené, bud pondlky neb soboty, našli by hotely prázdné.

S tím se již poítalo. Takto má tato lidská spravedlnost

v podob policejních paragraf na svdomí mnohý lidský život.

(V nedávné dob pi podobné prohlídce skoilo z okna

v hotelu „u Valš" dve, jež za krátko na to zemelo.) Dost

možná, že bylo poestnjší a poádnjší, než mnohý z pán.
jež jí chtl morálku kázati. Kde se má mnohdy napravovat,

tam se zamhouí oi. Zvuk stíbra nebo zlata má bájenou

moc. Což kdyby se nkdy provtraly místnosti, v nichž se

schází pražská buržoasie aneb umravnH synkové „Germanie",

snad by to byla vdnjší práce, než lovit mezi proletariátem.

Avšak chudoba nese již to Kainovo znamení na ele, že

musí býti vláena bahnem a špínou teba nezasloužen. Jest

poteba chudému dveti, míti hezkou tváiku a má peklo

na svt. Jak mnoho zde psobí výchova a mravní podklad.

Sledovala jsem ásten tento vývoj. Nikde u žádné z tchto

dívek nevyzvdla jsem vyšší kulturní vzdlání. Obyejn
prošly jen obecnou neb první tídu mšanské školy. Vt-
šinou to byly dítky rodi, již byli za celodenním zamstná-

ním. Tof údl sociální nespravedlnosti. Nejen zábuba fysická
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i morální je odkazem chudého dlného lidu. Nemysleíe však.

že buržoasie je lepší. Co u proletariátu páše se z bídy,

u kapitalist dje se z vilnosti a z dlouhé chvíle. Musely
bychom sledovat rzné pensionáty a výchovné ústavy, tam

našlo by se bahna více než mezi proletariátem. Však zvuk

zlata a stíbra zastíní všecko. Bohužel, že nechá se za
koupiti i lidská spravedlnost.

Po této procházce odcházela jsem rozervána a roztrp-

ena. Stále tanuly mi na mysli tváe zardlé, oi uplakané

a vzpomínka na ubohé matiky, jež marn ekaly v pedešlé
noci své dcerušky doma, nedala mi spáti, vždy jsem také

matka. —
Jak mnoho je ješt teba k zrovnoprávnní ženy s mu-

žem. Muž (hejsek) ženu (dívku) zláká a odchází bez trestu,

zatím co zniená tlesn i duševn klesá žena-dívka. Což
po stránce mravopoestnosti nejsou stejná práva a stejné

zákony? Stále a všude je žena méncennou, teba vinou

jiného, Vru, že dnešní dobou „býti ženou " je dle Machara
„prokletí".

Vstoupím do svojí residence, myslím a mysHm. Myšlénky
moje táhnou se dále, zpátky do mých dívích let. Tu zdá

se mi, že venkov je pece ráznjší a samostatnjší. Vidím
se v obuvnické továrn pana F. z Vídn, kde po vtšin za-

mstnána jsou dvata sotva škole odrostlá. Pan editel,

chytrý pan, vzal si hezkého úetního, žida, myslel, že tím

zláká nezkušené, venkovské dívenky. Plat byl mizerný, pi
12hodinné dob pracovní 5 až 7 K týdn, práce od kusu,

kdy bylo se notn piinit, aby se ten groš vydlal. Za práci

týdenní dostalo se 6 K. Usneslo se jich nkolik, že pjdou
si íci o pídavek. Nevdlo se tehdy ješt nic o odborové
organisaci, bylo to ped 22 lety. Sešly jsme se spolen,
jedna z dlnic byla zvolena, by pednesla spolenou žádost.

A výsledek? Pidám, budeš-li mou! To byla podmínka.

Chudé tehdy dve, jež mlo nkolik sourozenc, stálo zde

ped definitivním rozhodnutím. Doma bída, rodie staí a zde

aspo na as slušná budoucnost. Mravní základ byl však

pevný, díky místnímu ídicímu uiteli. Pišel rozhodný oka-
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mžik. Chceš? A již chlípné páže objímaly nevinné, nezku-

šené dve. Pedstava mravního pouení, otce, uitele a již

slina rozhoení vmetena v tvá chlípníka. A následky?

Hodinové propuštní dlnice-hrdinky. Druhé zstaly pi sta-

rých podmínkách. Vypovzená dlnice z práce i z domova
šla, aby hledala štstí jinde.

Našla jej ? Snad ne tlesn, ale duševní útchu našla

v posilování stejn s ní trpících. Poznala po tom všem, že

není vše zlato, co se tpytí, že v naukách náboženství nutno

toto rozdlovati od klerikalismu. Až do té doby pevné zá-

klady klerikalismu poaly se bortiti, na místo jich poíná
vzrstati podklad socialismu. Trpt se stejn trpícími, bojovat

za jejich právo jest jejím heslem, to bylo cílem nov pro-

buzené pracovnice za sociální práva lidu. Jak vratké má zá-

klady klerikalism. Co rodie po léta stavli, nespravedlivý

paragraf lidských zákon zvrátí za jedinou hodinu.

Život plynul mi monotónn dále, až na výjimku, že mla
jsem se stravovat sama.

K jídlu jako píbor dána mi pouze lžíce, takže vše

musela jsem trhat nebo lámat. Ve vzeském ádu jsem

však etla, je-li vzni dáno maso, neb mže-li se sám stra-

vovat, má se mu dáti nž a vidlika.

Pišel všemohoucí správec na visitu (jest to známý
pan Koch, njaký bývalý zupák), jako obvykle a táže se:

„co ceíe". Pednesla jsem žádost ohledn nože. Podívá se

na mn a povídá: „Abyste si nco udlala, ne?" Krev vstou-

pila mn do oblieje. Ptám se: „Já, a pro?" „Udlala jsem

nco špatného, za co bych se musela stydt? Chtla-li bych

si nco udlat, to jsem mohla už dávno, aniž bych k tomu
potebovala nž." V rozechvní pravím : „Mám však rodinu,

té bych nikdy té hanby neudlala, odvolávám se na vzeský
ád, nebylo mi to však nic plátno. „Dovolte se pana dvor-

ního rady," bouchl dvema a šel. Potom však mn dozor-

kyn ekla, že s ním mli výstup, pro už mn nž nedali,

když je mají.

Mimo jiné ekl, „ta ženská nás dá do novin, jest to

jedna z tch, co sedí na Pankráci, ert nám ji sem byl
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dlužen." Pkná poklona, ne ! Pozdji mi byl nž panem
dvorním radou povolen.

Pišel mi první dopis, Zase rámus s p. správcem. D-
vušky moje vypsaly mi všechny svoje domácí starosti i ra-

dosti, jak se jim stýská, kam chodí, zkrátka vše, ím my-

slily, že by mn potšily. Dopis byl napsán asi na šesti

dopisních papírech. Byl to celý sešit a ne dopis.

„Poslechnte, co si mysHte, že tady sedíme pro vás. že

nemáme nic jiného na práci, než íst dopisy, jež vám sle-

inky pošlou? Lépe by udlaly, kdyby šetily a schovaly

ten ptník za tu známku, možná, že ho doma potebujou."

Nyní mn už došla trplivost, co jsem v rozilení všechno

ekla, nevím, na to se však dobe pamatuji, že jsem odpo-

vdla: „Jsem-li já na státní útraty živa. mohou si doma
dovoliti luxus, dát 10 halé za známku, pro vás však jest

špatným vysvdením, že jako c. k. úedník zrazujete pod-

porování státu kupováním známek, které po pípad jdou na

vaše služné."

„Budte ticho, dám vás k raportu," kiel na mn. ..Ne-

budu na nj ekat, ale povedu si stížnost sama na vaše

jednání."

Stížnost onu jsem také pronesla, když jsem marné na

raport ekala. Posadila jsem si na sebe pkného pána.

Jedna visita neprošla klidn, vždy nco našel. Jednou

zuil, že se mi moc topí, pro ty ohledy. Dozorkyn klidn

odpovdla: ..Pan dvorní rada to naídil." Po druhé mi pi-

nesly knihy, náhodou mezi nimi byla ..Pod praporem pluku

28.", veselé vojenské historky. Vidl namalované vojáky a zuil:

..Poslechnte, vy (jiného titulu neml), málo jste skrze ty vo-

jáky dostala, ješt o nich musíte íst? Nevíte, že musím
celou tu knihu peíst, nežli vám ji smím dát. Chudák, snad

za celý svj život tolik neetl, jako když jsem tam byla já.

Byla to hezká hromádka knih, která pešla do mé residence.

Pozdji došlé na mn dopisy znail v rohu. dáti j í
—

a vždy uvedl pesný den — za 14 dní.

Vzdor této písnosti dostala jsem dopisy všechny, snad

ne tak pesn dle jeho udání, ale dostala jsem je spíš dív.
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než pozdji. Njaký as jsem od nj mla pokoj, pišel-li

však ke mn, mohl mn oima probodnout a nekriel-li u mn.
huel po chodb : „Už kdyby byla odtud," povzdechl si

jednou. Inu, rzné povahy. Na jedné stran až hnusné pato-

lízalství od ženštin tam vznných, samé rukuHbám milost-

pane, milostpane sem, milostpane tam, na druhé stran uritá

sebevdomost, ni nejmenší stín ponížení.

Nemohl mn však pistihnout pi niem, za co bych

mohla být mimoádn trestána. Pi jednom odpoledním od-

poinku slyším hudbu. Bylo to v nedli odpoledne.

Cely byly plné, ihned obsazeny míže v oknech a rzné
výkiky zaznívají dvorem. „Ty, Véno, mohli by nám nco
pidat a pustit nás na vejšlap." „Se ví," to by bylo zlatý

dvacet a viržinko." Sel vojenský poheb. „A pece nám je

lépe, nežli té mrtvole, no ne?"

V tom se ozývají výkiky z oken, kde jsou ženy, každá

zde má njakou známost. Milý s milou nejsou tu žádnou
vzácností : Zábava hemži se nejhrubší sprostotou, jež ne-

možno poslouchat. Zavírám okno a v tom již zazní hlas

dozorce : „Z oken dol !" Chvíle ticha, dlouho to však netrvá.

Zvláštní poštovní spojení zaíná. Jest to pošta listovní a také

rzné jiné vci se jí posílají.

Jak jsem již psala, ženy jsou ve druhém poschodí,

muži v prvém. Na kus motouzu uváže se plecháek na vodu,

v tom jest bu dopis, neb papír, kus tužky, zbytek doutníku,

sirky a jiné vci, hrneek cestuje dol a nahoru, bda však

tomu, koho dozorce pi tom pistihne. Pst nebo tmavá

komora jest mu odmnou za dobrovolné poštovnictví. emu
jsem se podivila, bylo, jak vášniv ženy zde zavené hol-

dují kouení, až jest to hnusné. Nemohou-li kouit, nebo

nemají-li ohei. alespo tabák, jejž nkde sehnaly, žvýkají.

Jako posedlé jsou po zbytcích doutník, jež najdou na

dvoe a asto se o n i poperou.

Mimo tohoto ošklivého návyku poznala jsem mezi že-

nami zde pítomnými ješt nco, eho nebyla jsem nikdy

svdkem. Ped asem etla jsem dra Rožánka „Djiny pro-

stituce". eho doetla jsem se v této knize, zdálo se mi
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nemožné. Líen v ní život žen ve vzení, odlouených od
muž, jež z nedostatku tchto pstují lesbickou lásku. Kniha,

a psána odborníkem, vzbuzovala ve mn nedvru a pi
mnohé ádce jsem se zamyslila, uvažujíc pi tom, že není

život zde líený možný. Pišla doba, kdy jsem se pesvd-
ila o pravdivosti tohoto hení. I zde se dlo nco pu-

dobného. Delší dobu jsem sledovala tyi ženy, všechny

nejsprostší pouliní prostitutky. Jedna byla dokonce vdaná.

Nápadná mi byla mezi nimi zvláštní píchylnost, u žen tak

hrubých pekvapovala mne vzájemná mezi nimi pozornost

a nžnost. Chodily vždy dv a dv, byly zárove ve spo-

lených vzeních. Sleduji pi procházce jejich hovor. Pozo-
ruhodná byla rozmluva vdané. Pro ni muž nebyl niím. V-
dla, že její milenka je zavena, i ona pro potulku nechala

se zavít.

A nyní jejich shledání. Byla to láska i vášei ?

Nejlaskavjší slova, jež mže muž vysloviti k žen, jsem

slyšela. Pro ni neexistovalo na svt nic. než její ..Anda",

pohledy i doteky prozrazovaly, že pro n vedle nieh nic

není, zde že jsou pouze ony dv. nevidly, neslyšely, vpíjely

se tém do sebe svými smyslnostmi rozšíenými zornicemi.

Po projevech lásky, po slovech, jež nemožno psáti, pichá-
zely chvíle žárlivosti, ty bývaly hrozné. Tak jak bývaly k sob
nžné, plné ohledu, tak v této vášni propukla celá jejich

sprostota. Nadávky a výitky nejsprostšího druhu, bylo

možno sledovati z jejich rozmluvy. Mnohdy dozorkyn byla

nucena zakroiti, aniž by to však pomohlo. Njaký as jsem

to pozorovala, z ehož jsem vyrozumla, že nezstává pouze

pi slovním styku, že mezi tmito ženami pichází k tle-

snému používání. Jakým zpsobem, ovšem nevím. Vím, že

jen slovy to vyjadovaly. Hnusily se mi tyto ženy a vždy

jsem hledla, abych od nich byla co nejdále. Když konen
jsem poznala tuto mravní zvrhlost, ptala jsem se dozorkyn,
pro dávají podobné osoby do spolených vzení, na což

mi bylo eeno, že na ochranu tch druhých jest to nutné,

nebo podobné ženy ve své vášni neznají rozdílu v pesy-
cení a ovšednní muž, hledají náhrady v lásce proti pí-
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rod a pak jest jim žena jako žena. Nepála bych vám,

abyste pišla do její spolenosti od nejjemnjší lásky až

k nejhrubším výstednostem stupuje se tato zvrácenost.

Jest možno, aby podobný tvor byl také ženou ? Vždy,

jako žena, pozorovala jsem v ženství nco istšího, nco,
ím oisfováno má býti mnohé zlo. páchané ve spolenosti

lidské. A zde? Stydla jsem se, že jsem ženou, že nemám
více moci. abych elila proti tmto zloádm. Postavení moje

v této spolenosti bylo den ode dne horší. Nebylo jedné

hodiny, abych nepoznala v minut, co mi bylo po celý mj
život tajností. Nedivím se proto, že mladé, nezkušené dve,
jež dostane se sem nešastnou náhodou, shodou okolností

jest znieno na vždy.

Castji mezi nás pišly vyšetovanky. totiž ty. jež jsou

na oddlení vyšetovacím. Mezi tmito, jak jsem pozorovala,

jsou etn zastoupeny pomocnice ku porodu, delikty jejich

jsou vtšinou nezákonné vyhánní plodu. Bývají odsouzeny

na nkolik dn, neb týdn do vzení a odejmutí diplomu,

podle toho. jak skoní tato nešfastná operace.

Nesmly do ad odsouzených, nkolik krok od nich,

bez veškerého stýkání neb dorozumívání. Zase nová látka

k pozorování.

Jednoho dne pi procházce postižena byla jedna z vy-

šetovanek keemi, klesla k zemi a zmítání celého tla. jež

bylo bez vdomí, trapn psobilo na okolostojící. Disciplina

byla porušena. Sledovaly jsme s rozechvním tento nervový

záchvat i nejotužilejší zmlkly ped tímto zápasem. Po nkolika

minutách ustal. Dívka, bylo ji as 15 neb 16 rok, vstala,

celá znavená, odvedena dozorkyni k lavici, jež stála na dvoe
k postavení nši. když trestanci odnášejí díví neb uhlí. —
Celé její tlo se chvlo, oí zaplaveny slzami a celý zjev

odpovídal i duševnímu utrpení. Zvláštní sympathii pojala

jsem k tomuto dveti. Jelikož záchvat zniil jí fysicky,

odvedla jí dozorkyn do nemocniního oddlení. Jak po-

zdji jsme se dozvdli, byly to srdení kee, spojené

s nervovým záchvatem, jenž pivodn byl lítostí.

Sledovala jsem dále toto dve. Pro zde bylo ? Dít
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z hornické rodiny (nejmenuji ani místo, ani rodinu, a to vím).

Šest hladových krk, ona nejstarší vyšla ze školy, ubohý

otec, horník, na všechno sám. Když vyšla ze školy, dali

ji do služby do vesnického statku. Déve toužilo výš, odešlo

do Prahy a to bylo jeho neštstí. Dostalo místo v malo-

úednické rodin, jídla málo, plat žádný, milostpaní pote-
bovala moc pro sebe, pro služku nezbývalo. Pán však ml
lásky nadbytek. Jednou pišel dom, když služka byla doma
sama. Mladé, nezkušené dvátko a on pln výbojnosti. N-
kolik dvrných slov, ne snad práv nžných a již chlípné

paže milostpána vede nezkušené dve do místnosti, kde

by je zneužil. „Dve se brání. Dostaneš ptku a budu
ihned hotov." praví jí v nmin a již uplatuje svoji mužnou
sílu proti slabému pohlaví. „Pusfte mn," praví dve, „po-

vím to milostpaní," a mocí vymaní se z jeho náruí. Práv
milostpaní pichází a dve v rozechvní poctivé, upímné
duše praví, co se stalo a pi tom dává výpovd. ..Mžete

jíti hned." praví milostivá, „beztak jste mi muže svedla.

Ubohá dívka svedla ona jeho ? Svedly ho jeho chlípné

žádosti. Byla na míst ti nedle a mla jít. aniž by ji kdo
ekl. zde máš plat za svoji práci, na hodinu byla vyštvána

jako zlodjka proto, že hájila svoji est. aby ji ji chHpník

neukradl.

Za odmnu své tínedlní práce, jež paní neuznala a

pán chtl platit jiným zpsobem, vzala si šaty, jež visely

v kuchyni na zdi. Odložené hadíky, jež mly cenu nkolik
desetihalé. Vzala je a odešla, nešla však daleko, pouze

dol k domovnici, kam zanesla svj chudiký majetek

5 prosbou, aby ji u sebe nechala pes noc. —
Netrvalo vsak dlouho „milostivá" zjistila krádež a ubohé

dve nechala zatknout. Tato dáno do vyšetovací vazby.

Vyslýcháno den co den. Vrchol jejího neštstí byl, když po-

volán z domova staiký její otec a ídící uitel, aby vydali

svdectví o dívjším jejím život. Otec zoufalý, s pláem
vchází do vyšetovací sín. Ubohé dve z lítosti, ne nad
sebou, jako nad ubohým otcem, zachváceno prvními keemi.
Vysvdení uitele bylo dobré: Nebyla práv jednou z nej-



30 ANTONIE HADOVÁ

lepších žaek, byla však tichá a pilná, snažila se ve všem

býti poslušná svého uitele, Vysvdení dostávala prostední,

ani dobrá, ani špatná, nebylo fo však její vinou. Další vý-

slechy po stránce mravní byly hrozné. Den ze dne dávala

mi zpráx^. o em byla vyslýchána. O vcech, o nichž jako

prosté: venkovské dve, nemla ani tušení. Lékaskou pro-

hlídkou zjištno, že jest ješt zachovalá. Další otázky toily

se kolem pohlavních styk ženy s mužem, od nejmenších

detail až ku hlavnímu bodu. Vci, o kterých se ubohé

dívce ani nezdálo, znázornny jí byly vyšetujícími pány do-

staten, aby si o nich uinila pojem, jenž v ní ubil veškerý

díví stud. A facit toho?

Když jsem se jí jednou ptala, co bude dlat, až pjde
odtud, ekla mi : „Pjdu dlat holku,"— všeobecný zde název

pro prostitutku. Zarazila jsem se a povídám : „Co vás to

napadlo ? Co by tomu ekli rodie. „Vtší ostuda to již ne-

bude, než jsem jim udlala, a nerada. O co mohu pijít?

Co jsem nevdla, tomu jsem se nauila a mlo-li mn tolik

„chlap" v ruce a na prohlídce, stydt se už nebudu. —
Bránila jsem se jednomu chhpníkovi, ale upadla jsem do
rukou daleko horších, než byl on. Onen by mn byl vy-

uil soukrom, tito mn zniili veejn. A potom, jako služka

jsem dela za nkolik korun msín, pak tolik vydlám za

jednu noc.

"

Úinek školy mezi touto spolenosti. Zase jedna ztra-

cená duše. Tak kriminál napravuje.

Jak již jsem pedem napsala, vzové chodili na „luft"

na jiný dvr, když bylo jich mnoho, na dv „party".

Jednou sedím a tu, pojednou k sluchu mému pro-

niká pravideln chrastivé zvonní kovu, co to? Pod oknem
procházeli se vzové, vystoupím na židli a dívám se na

dvr, chci vyzkoumat , co vydává ten divný, pravidelný zouk.

Pres rzné poznámky, jež se zdola k oknu byly vysílány,

pozoruji adu vz. Chodilo jich asi 80 muž. mezi nimi

hodn mladí, tém ješt chlapci, avšak i sehnutí, šediví

starci. Píinu vypátrala jsem brzy. V ad spatila jsem dva

muže, jejichž nohy spoutány byly etzy, jež pi chzi vy-
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dávaly onen chestivý zvuk. Zamrazilo mne a rychle od-

stoupila jsem od okna. Co asi provedli, že dostali okovy?

Nedovdla jsem se to. Nkolik dn však pronásledoval

mne píšerný ten zvuk. až odvezení byli na Pankrác. Dosti

asto dla se tato expedice strávník novomstské vznice.

Zde zstávají pouze odsouzení do šesti msíc, k odpykání

delšího trestu musí na Pankrác. I ze rad žen byla výprava

tato asem poádána. Bylo zde nkolik rafinovaných zlodjek,

jejichž krádeže šly do set. Jedna z nich, hezké, as devate-

náctileté dve, veselé povahy, chodila s vyšetovankami.

Sloužila u zámožné rodiny. Dcera, jež mla ped svatbou,

mla složenou výbavu na pd. Tato se kus po kuse ztrá-

cela, až zstaly prázdné bedny a koše. Nco si nechala,

ním podlila své známé a ostatní uložila do zastavárny . . .

Ve vyšetovací vazb byla veselá, až konen pišel hlavní

den pelíení. Odpoledne pišla již mezi nás odsouzené.

Zoufalý plá ozýval se chodbami Dostala patnáct msíc
a ona si dlala nadji na ti.

Druhá, Nmkyn, hezký zjev. inteligentní vystupování

i e. Ped 14 dny opustila ženskou vznici v Dolních Ra-

kousích. Odešla do Vídn jako vychovatelka do bohaté

rodiny. Dlouho zde nebyla, sebrala drahý dámský kožich

a rzné malikosti a odešla, aniž se porouela. Na cest
ku Praze dostala ve vlaku prvodce v podob etníka, jenž

kavalírsky zavedl ji do Prahy „pod vž", a zde uštdili jí

18 msíc s tou nadjí, že po vyjití dána bude pod poli-

cejní dohled. Tch 18 msíc ji netrápilo, ten dodatek byl

pro ni horší. Kolegyn v emesle i v utrpení se sešli. Dlouho
však nebyly mezi námi. Pijel fiakr. v tomto pán s chocho-

lem na klobouce, dámy zavedeny dol, vsazeny do koáru
a v prvodu c. k. etníka zavezeny do Kep.

Rzné podobné dojmy stídaly se neustále. A pece
byly chvíle, jež byly pro mne trapné, ne snad po stránce

tlesné, ale duševní. Veerní i ranní hluk pipravovaly mi

horené rozilení, nemohla jsem ani spáti, ani ísti. Konen
rozhodla jsem se. když žádost k dozorkyním byla bezvýsled-

ná, s omluvou, že moje kobka je nejistší, požádat o peložení na
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jiné oddlení. Pišel pan správce Koch. „Cete nco ?" ptá se jak

obyejn, Pednesu svoji žádost. Utrhl se na mne jak na

psa. „Kam cete? Nemáme místo, zde je nejlepší íslo,"

a bouchl dvemi. Vdla jsem, jak to u toho „zupáka" do-

padne, však neztrácela jsem nadji. Veerní scéna utvrdila

mne v mém úmyslu. Pi veerním uklízení strhl se na chodb
hluk, vyvolaly jej cikánky. Nebyla to však obyejná slovní

potyka. Žádaly na dozorkyni. by jim více bylo topeno, že

je dtem zima. Dozorkyn chránily sebe, že více topiti ne-

mohou, ímž povstala velice živá debata, a jelikož byly dvée
oteveny, cikánky vyhrnuly se i na chodbu, ozbrojeny jako

amazonky, nejmladší z nich tímá tžké, cínové umývadlo,

druhá smeták, tetí džbán, a útoí na dozorkyn, jež po-

plašnými zvonky byly nuceny pivolati dozorce na pomoc.
Nepítel zahnán a po dlouhé dob nastal klid. Tento výstup

pinesl dvoum cikánkám tmavou samovazbu s postem. Vy-

žádala jsem si slyšení u pana dvorního rady. Pednesla
jsem svoji žádost. Uznal moje stížnosti za správné, jako

politické vzeikyn. „Kam vás dám," praví, „vím, že máte

právo žádat nápravu, ale u nás nejsme pipraveni na po-

litické. Vím, že místnost a spolenost neodpovídá, ale ne-

mžete pece od nás žádat, abychom k vli jedné osob
objednali novou dozorkyni, jež by vás vodila samostatn
na procházku." Vidla jsem to, že záleželo na mojí vli

chci-li mezi n jít anebo ne.

„Nežádám nic jiného, pane rado, než zmnu místnosti."

„Nu budu hledt njak Vám vyhovti." Tím byla audi-

ence skonena. Druhý den jsem byla peložena na druhou

stranu, mezi vyšetovanky.

Není mi možno, abych vypsala všechny dojmy a udá-

losti, jež stídaly se jako v kaleidoskopu.

Cas klidn plynul dále. Na zmnném ísle byl klid

a ticho. V mém klidu nastala zmna jen v nedli, kdy pi-

cházeli moji drazí na návštvu. Již nebyli za mížemi, po-

voleno nám stýkati se ve volné místnosti, ovšem, že za do-

hledu dozorce. Cela moje se pomalu mnila v útulnou

místnost, vyzdobila jsem si ji jako bych byla doma. Z do-
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mova dodány mi rzné ozdobné vci, pokrývka na stl,

podobenky mých dcer, pkné knihy a když sestry žijící na

svobod pinesly mi první pozdravy jara, kvtiny, vyzdobila

jsem to jak v salonku. Dozorkyn ochotn vycházely mi

vstíc se vším, za co jsem je požádala. Trochu mojí píle

a jejich dobré vle, vyzdobilo moje vzení. Až závidl mi

všemohoucí pan správce, pišel na visitu, zstane ve dveích
stát, pelétne zrakem celu a praví : „Co Vám tu schází,

kvtiny, obrazy, melony (pomerane), co cete."

„Nic," pravím, „jestli si rate pát, vymním si to s Vámi."

Bouchnutí dvemi bylo mi odpovdí a ješt huení chodbou
byla ozvna.

Jak bude asi rád, až se m zbaví, myslím si v duchu,

kdyby tak na m mohl, ten by si smlsnul. Až dosud neml
píiny. Naskytla se mu však brzy. Jednou dtky, že na

návštvu ke m chodí pes poet osob, pro prý to ? ekla
jsem. „Nemohu za to, že na m sestry na svobod vzpo-

mínají." „Což máte tolik sester." ptá se, pojmenování naše

politické bylo mu hádankou, „Ne," povídám, „ale jsou to

stoupenky stejného se mnou smýšlení, které dík za jejich

upímnost, ani ve vzení na m nezapomínají,". „K návštv
mají právo pouze lenové rodiny," praví, „zaite se dle

toho." Každý mj dopis, jež jsem zasílala dom, prošel

censurou, což m práv milé nebylo. Vdla jsem, že i píští

nedli pijde mn vtší návštva. Moje milé sestry na svo-

bod se stídaly, jednou pišly dv po pípad i ti, po-

druhé jiné. Chtla jsem pedejíti mrzutosti a výstupu, trest

mj blížil se totiž ke konci. Pi procházce dozvdla jsem se,

že jedna vznná jde na svobodu. Propašuješ dopis, my-

slela jsem si. Mla jsem náhodou korespondenní lístek,

jenž byl vložen v jedné knize, od jedné vznné dostala

jsem kousek tužky, použila jsem píležitosti. Pedem smluvila

jsem se se ženou, jež mla druhý den nás opustit. Shbila

mi, že lístek vhodí do poštovní schránky.

Lístek druhý den pi vycházce jsem ji podstrila s na-

djí, že bude chytrá a uschová jej. Druhý den, když opou-

štla vzení, šla k prohlídce a hstek u ní našli. Dle adresy
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poznali, kdo jej psal. Bylo tam trochu kritiky na pana
správce, dostal lístek do ruky a to byl kámen úrazu.

Druhý den pi visit byla bouka s oznámením visity u pana
dvorního rady. V deset hodin dozorkyn hlásí „k raportu".

vezmu na sebe slušnjší šat a jdu. Pijdeme ke dveím
kanceláe pana dvorního rady. Nebyla jsem sama, jež vo-

lána k výslechu. Stálo tu nkolik provinilých, Cekala jsem.

až na mn dojde ada. Konen vejdu. Pokoj elegantn
zaízen, kvtiny a tmav hlazený nábytek, pi vstupu vstane

starý pán, jež neiní na m žádného trapného dojmu. Uka-
zuje mi korespondenní lístek a ptá se mn: „Psala jste vy

jej ?" „Ano," byla moje odpov
„Pro?" ptá se on, „doufal jsem. že máte tolik inteli-

gence, že víte, co se sluší a co píí se vzeskému ádu.'

„Ano, tolik vím, že jest to proti pedpisu, vím však.

že kdybych psala dopis, že by jej do nedle nedostali,

a chtla jsem cestou nedovolenou poslat tento lístek, abych

pedešla výstupu, jejž jsem v nedli oekávala, ježto pijde

vtší návštva."

„Doufám, že se to vícekráte nestane a peji vám, aby

trest svj jste co nejdíve pestála, porouím se." To byl

konec raportu.

Sklaplo panu správci, pakliže se tšil na njaký mj
trest. Mezi tím pibhžila se „Popelení steda". Již pedem
nám bylo sdleno, že se blíží doba velikononí, kdy bude

teba jíti k zpovdi. No, do té doby zde nebudu, myslela

jsem si. Na Popelení stedu pišla dozorkyn. „Pjdete do
kostela?" ptá se mn .,Ne. nepjdu"

ZABAVENO.
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Již jen nkolik dn mn dlí od mojí svobody, již

poítám na hodiny. Vzpomínám si. jak doma se asi tší.

Piblíží se poslední den. Hodiny plíží se jak hlemýžd, ba

zdá se mi, že stojí. Mám již vše pipraveno, na stole

bochníek chleba, jež béru si s sebou na památku a na-

rtnuté vzpomínky, jež mla jsem ukryté. Na vži odbíjí

pl desáté,, ted práv to dva msíce. Zarachotí kh v zámku.

„Hadová, jste volná." Naposledy podívám se na vž.

otoím se na mojí komrku a již kráím za dozorkyní,

„Vyvedu vás do Spálené ulice, hlavním vchodem," praví mne.

„Ne, vedte mn obyejným východem pro osvobozené, ne-

stydím se za to, že opouštím kriminál a potom vím, že tam

mn oekávat budou moji drazí a milé mé sestry." Klí za-

rachotil a já stojím venku — — na svobod.
Nezklamala jsem se, nejlepší naše pracovnice v našem

hnutí mn oekávají a vítají mn kyticemi. Dv paží objímá

mojí šíji a „Mamiko drahá, jak jsem ráda, že jsi již venku,"

zaznívá z úst mojí dcerky. Slzy mimodk kah mj zrak.

„Snad by jsi neplakala," ptaji se sestry. „Ano, ale radostí,"

a kráíme spolen, zase voln a svobodn. Sestry ile mi

vypravují o dobytém vítzství v naší stran, o volb do ne-

mocenské pokladny krejí a já v duchu se tším, že vzení
mn nezlomilo, že opt s láskou a nadšením pracovati budu
ve prospch strany národn sociální.
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Oychází každý druhý pátek o msíci.
9ednotlioá ísla po S hal., poštou 10
hal. 9edplatné: pro celý rok 3( 2'40.

na p&l roku Di 1*20. d^edakní zásilky

zasílány butež jediné na adresu: SÍTI.

Slabá. 9raha-0ll., Žnellooa ul. .214.
jinak se za zaslané oci neruí; na
tuto adresu posílá se též pedplatné
a peníze pošt. poukázkou. íídministr.

zásilky pijímá *nna Oojtooá, úednice
Óes. šlooa 9raha-ll., Oáciao. n. íRekl.

se nepeetí a nefr. Óiuk. se neoracejí.
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Hgidova, Antonie

Zena veznem politickým
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